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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  IN
DEBITUM C/C  INDENIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  FIRMADO  COM  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  PARA  DESCONTO  NA
REMUNERAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  ABATIMENTO  DO  VALOR  DO
EMPRÉSTIMO  NA CONTA CORRENTE  APESAR
DO RETARDO NO REPASSE DO PAGAMENTO DE
SALÁRIO PELA EDILIDADE.  CONDUTA LESIVA
DOS  PROMOVIDOS.  AUSÊNCIA.  ACORDO
ENTRE  MUNICÍPIO  E  SERVIDORES.
COMPROVAÇÃO.  DANO  MORAL.  ELEMENTOS
CARACTERIZADORES  NÃO  VISLUMBRADOS.
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MERO  ABORRECIMENTO.  RATIFICAÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Para se configurar a ofensa extrapatrimonial, faz-se
necessário  a  constatação,  através  de  provas,  que
tenha ocorrido a conduta lesiva e o nexo causal por
parte  dos  prestadores  de  serviço,  o  que  não  se
verifica nos presentes autos.

-  Meros  aborrecimentos  e  transtornos  não  causam
danos  à  imagem ou honra,  tampouco lhe  provoca
constrangimento  e  humilhação  a  ponto  de
configurar  dano  moral,  mantendo-se  a  decisão
recorrida, em todos os seus termos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 101/108, interposta por
Magna  Lúcia  de  Souza  Pereira contra  decisão,  fls.  91/93,  proferida  pelo  Juiz  de
Direito da Comarca de Teixeira que, nos autos da Ação de Repetição de In Debitum
c/c Indenização ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e Município de Teixeira,
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto,  rechaço as  preliminares  e,  com
base no art.  487,  I  do NCPC,  resolvendo o mérito,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
Condeno a parte autora nas custas processuais e nos
honorários advocatícios no percentual  de 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
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§§ 2º e 5º, I, NCPC), suspendendo sua exigibilidade
em  face  da  gratuidade  concedida  (art.  98,  §  3º,
NCPC).

Em  suas  razões,  a  recorrente alegou  que  firmara
contrato  de empréstimo consignado com o Banco do Brasil  S/A,  a  ser  adimplido
mediante  descontos  em sua remuneração.  Acontece  que  o  Município  de  Teixeira
retardou o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, e, mesmo assim,
o Banco do Brasil S/A adentrou nas contas particulares dos servidores, dentre eles a
ora recorrente,  e  efetuou o  desconto  de  empréstimo consignado,  mesmo sem ter
havido  o  repasse  pelo  município,  invadindo  a  seara  contratual  mantida  com  o
recorrente. Desse modo, agindo sem a respectiva autorização, praticou ato abusivo e
ilegal, passível de indenização extrapatrimonial. Postulou, então, o provimento do
reclamo, para, em respectivo, julgar procedente o pedido.

Contrarrazões  não  ofertadas  pelos  apelados,
conforme certidão de fl. 111.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Tenciona Magna Lúcia de Souza Pereira reformar a
sentença prolatada pelo Juízo de Teixeira que não acolheu a pretensão indenizatória
manejada em desfavor do  Banco do Brasil  S/A e  do  Município de Teixeira,  por
entender que  a casa bancária realizou os descontos na conta do servidor porque o
município  pagou  os  valores  dos  salários  de  forma  parcelada,  inclusive  com  as
quantias correspondentes aos empréstimos consignados e com expressa anuência das
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categorias  laborais,  não  tendo  a  autora,  embora  oportunizada  para  contradizer  o
documento trazido pela instituição financeira subscrito pela edilidade, não o fez. 

Desse modo, a questão posta a desate nesta instância
revisora  é  aferir  se  houve  ilegalidade  na  conduta  dos  promovidos  e,  em  sendo
positiva a resposta, tem a autora direito aos danos morais perseguidos. 

A resposta é negativa.

Ao  compulsar  os  documentos  colacionados  aos
autos,  infere-se  que  a  demandante  anexou  contracheque  e  extrato  bancário,
respectivamente  às  fls.  10  e  13,  confirmando  a existência  de  um  empréstimo
consignado junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 690,76 (seiscentos e noventa
reais e setenta e seis centavos) a parcela, e a realização de um débito em sua conta-
corrente no mesmo valor do consignado.
 

Em sequência, na oportunidade em que apresentou
contestação, o Banco, ora recorrido, anexou o Ofício de n° 019/2013, endereçado pela
Secretaria de Finanças do Município de Teixeira ao Banco do Brasil,  comunicando
que não houve o repasse do valor dos empréstimos consignados dos funcionários da
Prefeitura, referente à folha de pagamento de dezembro/2012, que seria debitado em
10  de  janeiro  de  2013,  conta  consignados:  100.000-4.  E,  ainda,  informa  que  o
pagamento  do  referido  mês  foi  efetuado  de  forma  parcelada,  conforme  acordo
realizado entre as categorias e a municipalidade.

Com isso,  não há elementos  hábeis  a comprovar a
ilicitude da conduta da instituição financeira. É dizer, pelo episódio narrado, afasta-
se compensação pecuniária almejada na exordial.

 A indenização  por  danos  morais  perseguida
consistiria na possível falha da prestação do serviço prestado pelos promovidos, a
inversão do ônus da prova, por si só, não tem o condão de atribuir veracidade às
alegações da recorrente, apenas facilita a sua defesa, concluindo-se, portanto, que não
se trata de medida que implica, necessária e diretamente, na procedência do pleito
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inicial, justamente por não isentá-lo da obrigação de comprovar os fatos constitutivos
do direito pretendido, tal como lhe determina o inciso I, do art. 373, do Código de
Processo Civil vigente.

A respeito, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
DESCONTO  FEITO  EM  CONTA-CORRENTE.
MUNICÍPIO NÃO REPASSOU OS VALORES DOS
EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS  DESCONTADOS
EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.  ACORDO
CELEBRADO  ENTRE  AS  CATEGORIAS  E  O
MUNICÍPIO.  AUSÊNCIA  DE  DANO  MORAL.
MERO  ABORRECIMENTO.  DANO  MORAL NÃO
COMPROVADO.  ACERTO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
CÍVEL.  (TJPB,  AC nº 0000655-18.2013.815.0391, Rel.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  J.
05/12/2017).

Ainda  que  assim  não  fosse,  os  aborrecimentos  e
chateações  do  cotidiano  não  podem  ensejar  indenização  por  danos  morais,  por
fazerem parte do dia a dia.

Não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO
DE  CRÉDITO.  MERO  DISSABOR.  NÃO
CONFIGURAÇÃO  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
DESPROVIMENTO DO APELO. 
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-  Para  que  se  reste  configurado  o  dano  moral,  é
necessária a demonstração de uma situação que inflija
no autor uma dor profunda, e não um mero causado
pelos  transtornos  do  dia  a  dia.  Logo,  a  cobrança
indevida  feita  pela  empresa,  embora  ilícita,  não dá
ensejo à responsabilização civil, tratando-se de mero
aborrecimento. 
-  Com  efeito,  no  caso  concreto,  o  apelante  não  se
desincumbindo  de  comprovar  efetiva  violação  aos
direitos  da  personalidade.  Ausente,  pois,  um  dos
pressuposto necessários ao cabimento da indenização
por danos morais.
 -  Desprovimento  do  apelo  (TJPB,  AC  nº  0014044-
22.2015.815.2001,  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, J. 27/02/2018) – sublinhei.

E,

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
ANULAÇÃO  DE  ÔNUS  E  REPARAÇÃO  DE
DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO  EM  48  MESES.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  AS  12
ÚLTIMAS PRESTAÇÕES. ENTREGA DO VEÍCULO.
LEILÃO.  PAGAMENTO  DA  DÍVIDA  E  DAS
DESPESAS  COM  LEILÃO.  DEVOLUÇÃO  DO
VALOR  SOBEJANTE  AO  APELADO.  ALEGAÇÃO
DE  INSUFICIÊNCIA  DO  VALOR  DA
ARREMATAÇÃO.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO.
ÔNUS  QUE  INCUMBIA  À  APELANTE.  ART.  6º,
VIII,  DO  CDC E  ART.  333,  II,  DO  CPC.  ABALO
MORAL  INDENIZÁVEL  NÃO  CONFIGURADO.
SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGUROU AFETAÇÃO
FÍSICA  OU  PSICOLÓGICA  DA  PARTE.  MEROS
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DISSABORES.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.  Ante  a
fragilidade  da  prova  desconstitutiva  do  direito  da
autora, haja vista a falta de comprovação do valor da
arrematação do veículo, a concessão do pleito autoral
se afigura impositiva, sob pena de afrontas ao direito
vindicado, consoante art. 6º, VIII, do CDC e art. 333,
II, do CPC. “na tormentosa questão de se saber o que
configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha
da lógica do razoável, em busca da sensibilidade […]
nessa  linha  de  princípio,  só  devem  ser  reputados
como  dano  moral,  a  dor,  o  vexame,  sofrimento  ou
humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira
intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo,  causando-lhe  aflição,  angústia  e
desequilíbrio em seu bem estar,  não bastando mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada”.  […].  (TJPB;  APL
025.2011.007050-2/001;  Quarta  Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 19/12/2013;
Pág. 42) - destaquei.

Então, considerando que a recorrente não provou ter
sofrido  dano  de  ordem  moral,  e  que  o  mero  aborrecimento  não  é  passível  de
responsabilidade civil, não há que se falar em pagamento de indenização correlata. 

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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